
 

 

 

NHO viser til tidligere dialog om aktuelle og nødvendige avbøtende og kompenserende tiltak i 

forbindelse med koronapandemien. Vi konstaterer at regjeringens gjenåpningsplan iverksettes i takt 

med økende vaksinering av befolkningen, med dertil hørende stadig mindre inngripende 

smittevernrestriksjoner for befolkningen og næringslivet. Selv med noe høyere smittetall den siste 

tiden, synes konsekvensene for liv og helse å bli stadig mindre fordi alle voksne snart er fullvaksinert. Vi 

legger derfor til grunn at det fremover ikke vil være behov for nye strenge smittevernrestriksjoner med 

påfølgende nedstengning av lokalsamfunn og gjeninnføring av strengere restriksjoner på næringslivets 

virksomhet.  

Vårt hovedstandpunkt gjennom hele pandemien har vært at smitteverntiltakene må gi rom for mest 

mulig normal forretningsdrift, og at bedriftene som hindres i dette må kompenseres. Vi har registrert at 

regjeringen i løpet av sommeren har utsatt innføring av gjenåpningsplanens trinn 4 to ganger. Det 

innebærer at fjerning av de siste smittevernrestriksjoner som hindrer bedriftene i å drive normal 

forretningsvirksomhet, er noe forskjøvet i tid. Vi er opptatt av at de avbøtende og kompenserende 

tiltakene som er innført ikke avvikles for tidlig, og at næringslivet gis tilstrekkelig tid til å komme seg på 

fote igjen i overgangen til mer normale tider. 

NHO har gjennom hele pandemien gjennomført hyppige medlemsundersøkelser for å ta temperaturen 

på bedriftenes situasjon og behov gjennom krisen. Siden april har undersøkelsene vist økt optimisme og 

bedring i næringslivet.1 Undersøkelsene viser imidlertid også at enkelte næringer er hardere rammet 

enn andre. Særlig gjelder dette personrettet tjenesteyting. Det er også blant disse det er flest bedrifter 

som forventer at veien tilbake til en ny normal vil kunne ta lang tid.  

NHO er opptatt av at overgangen fra pandemifasen til den nye normalen skjer på en mest mulig smidig 

måte, slik at bedrifter som har klart seg gjennom en krevende tid ikke går over ende i pandemiens siste 

fase og før den nye normalen har festet seg. Mange bedrifter i arbeidsintensive næringer som reiseliv og 

persontransport kan stå i en slik fare dersom alle avbøtende og kompenserende tiltak avsluttes i løpet av 

sensommeren. Vi ber derfor om følgende: 

 
1 https://www.nho.no/artikkelarkiv/filter/nho-okonomisk-politikk-analyse/  
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Tema  2 

• Kompensasjonsordningen for bedrifter med stort omsetningsfall må ikke avsluttes tidligere enn 

ved utgangen av oktober. Regjeringen bør altså ikke benytte fullmakten til å avslutte ordningen 

tidligere. Ordningen bør også sikre at den omfatter alle berørte selskaper likt, uavhengig av 

selskapenes størrelse og organisasjonsform.  

• Ordningen med utsettelse av innbetaling av skatter og avgifter har vært viktig for mange 

bedrifter. Næringslivet har i sum en utsatt skatte- og avgiftsregning på om lag 6 mrd. kr. som 

skal tilbakebetales ila. ett år med første avdragsforfall 31. oktober. Forsinkelsesrenten på utsatte 

skatter og avgifter er høy, 8 pst., noe som gjør denne regningen ekstra stor. Vi ber om at 

forsinkelsesrenten reduseres til 6 pst. med virkning fra 1. januar i år. 

• Transport og reiselivet, herunder serverings- og utelivsbransjen, er de næringene som må sies å 

ha fått bære konsekvensene av innførte smittevernrestriksjoner over lengst tid. Bedriftene i hele 

reiselivets verdikjede er fortsatt underlagt flere smittevernrestriksjoner knyttet til sin 

virksomhet. Vi ber derfor om at den reduserte lave mva-satsen på 6 pst. gjøres gjeldende ut året. 

• Flypassasjeravgiften er en fiskal avgift som betales for flyreiser fra norske lufthavner, og er 

særlig krevende for flybransjen i gjenoppbyggingen etter krisen. Avgiften bør fjernes permanent. 

Dersom utviklingen fremover skulle bli annerledes enn ventet og medføre at det igjen blir innført mer 

innskrenkende smittevernrestriksjoner, regner vi med at regjeringen vil vurdere behovet for å 

videreføre de avbøtende og kompenserende tiltakene for næringslivet. Likeledes vil vi be regjeringen 

holde døren åpen for ytterligere omstillings- eller vekstfremmende tiltak for de hardest rammede 

næringene frem mot en antatt ny normalsituasjon. 


